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Det går godt 
i Silkeborg - og det kan 

blive endnu bedre

Det giver velstand til os alle og mange flere penge til vores fælles velfærd. 
Derfor skal det brede samarbejde og den fælles succes fortsætte. Og derfor 

skal Steen Vindum også stå i spidsen for Silkeborg Kommune de næste fire år.

Hele Silkeborg  vokser og 
tiltrækker både nye borgere 

og virksomheder

Vores skoler skal have frihed til at skabe den profil, der 
passer dem og deres område, for det motiverer at have 
rådighed over eget budget og indgå i nye samarbejder.

Frihed til skolerne 

Vores pensionister er gamle nok til selv at bestemme. Derfor 
skal vi sikre dem forskellige typer institutioner med spændende  
tilbud, velfungerende hjemmepleje og madordninger samt 
støtte til at overkomme skavanker og udfordringer.

Gode rammer til de ældre

Ildsjælene i lokalsamfundene gør en kæmpe forskel 
og vi skylder dem alle en stor tak. Men det er ikke nok.
Vi skal både lytte og støtte med råd, dåd og kroner.

Støt vores ildsjæle

Se filmen på steenvindum.dk -  kom med Steen
 rundt i hele Silkeborg og hør mere om hans holdninger

Kommunen og det offentlige er til for dig, ikke omvendt. De sidste 4 år har vi  
derfor arbejdet målrettet på at sætte borgere og virksomheder i centrum  

- både i sagsbehandlingen og i dialogen med kommunen. 

For uanset om man har udfordringer eller ambitioner, der skal indfries, så skal 
kommunen være en ”samarbejds- og sparringspartner”. Vi vil derfor fortsat  

arbejde med den kommunale servicekultur og en god dialog om de gode ideer.
 

Skab endnu mere vækst og velstand i Silkeborg Kommune

Service og borgernærhed
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i spidsen for Silkeborg Kommune de næste fire år.
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KANDIDATLISTESTEM – STEM PERSONLIGT

FORNUFT & FORNYELSE

Født: 1968
Gift: med Rikke, specialpædagog
Børn: Anna & Christoffer i sko-
lealderen
Civilt job: Direktør & Partner i 
www.dsenergy.dk
Politik: Byrådsmedlem og ud-
valgsformand siden januar 2014
Diverse: Tidligere skolebesty-
relsesformand og talsmand for 
lokalråd

MERE SKOLE – MINDRE RÅDHUS
Skolerne skal have frihed til at 
udvikle deres lokale særpræg. 
Pengene skal ikke bruges til ad-
ministration, konsulenter og pro-
jekter på rådhuset. Vis skolerne 
tillid og giv dem fuldt ansvar for 
deres eget budget og udvikling – 
det gavner dem, det hele drejer 
sig om: Børnene og lærerne.

MERE SERVICE – MINDRE  
MYNDIGHED
De sidste 4 år har jeg som ud-
valgsformand været med til at 
sikre vækst i byggeriet, nye til-
flyttere og øget beskæftigelse til 
gavn for alle og den kommunale 
økonomi. Det giver resultater, 
når kommunen får en stærkere 
servicekultur. Vi er der nemlig 
for jeres skyld og ikke omvendt.

NATUREN SKAL SIGE  
”VELKOMMEN”
Vi har en fantastisk natur, der til-
trækker mange. Desværre plages 
vi af oversvømmelser til gene for 
både gæster, lokale og naturen. 
Nogle siger, det er miljøpirateri 
at holde lidt orden – men helt ær-
ligt! Vi skal have vandet væk, li-
gesom vi bør bruge mere krudt på 
at vedligeholde vores bynære na-
tur og pladser, så naturen i kom-
munen siger ”velkommen til”. 

Jeg kalder det Fornuft og Forny-
else. Lær mere – følg mig på FB: 
”Jarl Gorridsen i Silkeborg By-
råd” eller ”Jarl Gorridsen”.

Velkommen til!

VÆKST & VELSTAND

•  borgmester siden 1/1 2014
•  formand for økonomi og er-

hvervsudvalg 
•  medlem af pension Danmarks 

bestyrelse
•  statslig beskæftigelsesudvalg 

(rådgivende udvalg for mini-
steren)

•  medlem af Jysk Musik Teaters 
bestyrelse

•  tidligere formand for kultur 
og fritidsudvalg

•  tidligere formand for børn og 
ungeudvalg

•  selvstændig (en flink bonderøv)
•  erhvervsrettet uddannelse
•  50 år
•  far til 2 drenge på 16 år  

(går pt. på efterskole)
•  gift med Charlotte, adm. 

leder på Skægkærskolen 

SILKEBORG KOMMUNE
Silkeborg skal være en sund kom-
mune med sunde borgere.Sund-
hed er en kompleks størrelse, som 
har flere tilgange. Jeg vil bakke 
op om Silkeborgs sunde og stærke 
foreningsliv, hvor en stor indsats 
fra frivillige hver dag sætter børn 
og voksne i bevægelse. Den fri-
villige indsats skal belønnes med 
kommunal opbakning til nye ini-
tiativer og ideer. Værdien af det 
frivillige foreningsliv er enorm – 
for samfundet og for den enkelte.
Det gode hverdagsliv for vores 
ældre medborgere – vores pen-
sionister og ældre har skabt det 
samfund, vi nyder godt af. Derfor 
skal vi hjælpe dem med rammer-
ne for et godt hverdagsliv. Gode og 
forskelligartede institutioner med 
spændende tilbud, velfungerende 
hjemmepleje og madordninger 
samt støtte til at overkomme ska-
vanker og udfordringer.
Vi går forrest i kampen mod ar-
bejdsløshed – det går godt i vo-
res erhvervsliv, og vi har en lav 
arbejdsløshed – men vi skal have 
endnu flere i arbejde. Et fast ar-
bejde betyder både kvalitet for 
den enkelte og en kæmpe gevinst 
for samfundet. Vi har et godt for-
hold til vores erhvervsliv – den, vil 
vi bruge til at få endnu flere i ar-
bejde – med særlig opmærksom-
hed på de unge.

DE UNGE ER FREMTIDEN

JEG ER FØDT I SILKEBORG OG 
bor i Kjellerup og Buskelundom-
rådet. Jeg går på EUX Business. 
Jeg vil beskrive mig selv som de un-
ges kandidat til byrådet, og jeg har 
en hel klar holdning til, hvordan 
man får et sundt og aktivt unge- og 
foreningsmiljø i Silkeborg.
Jeg har siden jeg var helt lille 
været en del at foreningslivet 
i Silkeborg, hvor jeg har spillet 
fodbold og tennis i Øster Bording 
Gymnastikforening (ØBG). 

JEG HAR ALTID INTERESSERET 
mig for politik og specielt de 
nære politiske områder. Lige fra 
hvor der skal bygges haller til 
hvem der skal betale regningen.
Det stod tidligt klart for mig, at 
jeg var liberal, men for mig er 
det vigtigste i kommunalpolitik, 
at det giver mening mere end 
om det er liberalt. 

JEG VIL ARBEJDE FOR DE UNGE, 
for de unge er Silkeborgs fremtid!
Efter en valgperiode med Ven-
stre i spidsen for byrådet er der 
kommet mere gang i væksten i 
Silkeborg Kommune, men ung-
dommen kommer ikke nødven-
digvis med på denne vogn. 
Jeg vil kæmpe for, at Silkeborg 
bliver landets bedste kommune 
at være ung i. Vi skal ikke tabe 
ungdommen, og det kræver at 
ungdommen bliver bedre repræ-
senteret i byrådet.
Silkeborg er en kommune, hvor 
det vil være ideelt med flere 
studieboliger, det er ikke en 
naturlov, at hvis man studerer i 
Århus, at så skal man også bo i 
Århus. 
For mig er det også vigtigt at unge 
kan være sikre, når de befinder sig 
i nattelivet. Vi ser alt for mange 
situationer med vold i Silkeborgs 
natteliv, og der må vi gøre alt hvad 
vi kan for at stoppe dette.

Jeg håber, du vil give mig mulig-
hed for at kæmpe for de unge i 
Silkeborg Kommune!

Vi ses i stemmeboksen d. 21. no-
vember!

JARL  
GORRIDSEN

STEEN  
VINDUM

KRISTOFFER  
MØLLER JENSEN

31 2Venstre i Silkeborg kommune 
har et godt hold af kandidater, 
der repræsenterer hele kom-
munen.

Vil du en kommune der ser 
fremad, og som vil det godt 
både for dig, der er barn, ung, 
midaldrende eller gammel, 
og som også vil det godt for 
erhvervslivet og sørge for, flest 
mulige er på arbejde?

Så har vi sammensat holdet, du 
kan stemme på. Læs avisen og 
find din kandidat, som vil det 
bedste for dig.

Find en kandidat i dit område, 
og sæt dit kryds ved ham eller 
hende den 21. november.

Så kan du være med til, at din 
kommune vil blive styret på en 
måde, som gør, at du kan bo i 
en sund kommune – en kommu-
ne som vil det bedste for dig.

Denne avis er trykt i 46.000 ek-
semplarer og postomdeles i hele 
Silkeborg Kommune i uge 46.

Ønsker du flere eksemplarer  
af avisen, kan du få det ved  
henvendelse på mail:  
nilau@mlauritsen.dk

Sæt dit kryds ved liste V den 
21. november.

Redaktion:
-  Kresten Friis, Gjern, formand 

for Venstre i Silkeborg Kommune
-  Niels Lauritsen, Silkeborg, 

redaktør
-  Jens Nymann, Them
- Linda Lyngøe, Thorning

VENSTRES  
KOMMUNEFORENING 
I SILKEBORG 

KV17

BLIV MEDLEM AF

SE SILKEBORG.VENSTRE.DK
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KANDIDATLISTE STEM – STEM PERSONLIGT

POLITIK HANDLER OM 
MENNESKER OG OM DE 
NÆRE TING

Det danske samfund er bygget 
på en række frihedsrettigheder, 
som er vigtige for mig. Dem skal 
vi passe på – det er et særligt an-
svar, vi her har fået. For mig be-
tyder det også, at vi som borgere 
skal have mulighed for at vælge 
i vores hverdag – vælge om vi vil 
have privat eller offentlig hjem-
mepleje, bruge en privat eller 
offentlig børnehave osv. For po-
litik er ikke regneark og tabel-
ler – det handler om at have det 
enkelte menneske i fokus. 
Hvis vores kommune skal være 
et godt sted at leve, så kræver 
det, at vi bevidst udvikler hele 
kommunen – det skal være mu-
ligt at leve livet lokalt, både 
som barn, som ung, som voksen 
og som gammel. For mig er det 
helt centralt at have det daglige 
liv og mennesket i fokus.

JEG VIL ARBEJDE FOR 
•  At børn får mulighed for at lære 

i trygge og udfordrende rammer
•  At man som ung har mulighed 

for at komme til sit uddannel-
sessted smidigt og hurtigt med 
vores lokaltrafik

•  At ældre har mulighed for at 
leve et socialt liv

•  At foreningslivet og kulturlivet 
har mulighed for at udfolde sig

Det er de nære ting, men det er 
ting, som for det enkelte men-
neske er rammen om det gode 
liv. Og derfor utroligt vigtigt. 
For mig har det altid været 
vigtigt at møde andre menne-
sker med tillid og respekt, det 
har jeg gjort i mit foreningsliv, 
og det har jeg taget med ind i 
byrådssalen, og i det politiske 
arbejde. De værdier er fortsat 
centrale for mig, og det vil de 
fortsat være. 

Jeg står også for en meget lo-
yal opbakning til vores borgme-
ster. Det vil jeg fortsætte med. 
For mig er Venstre en holdsport  
– og jeg er en holdspiller, som vil 
samarbejdet og dialogen. 

UDVIKLING I KOMMUNEN

Politiassistent, Bosiddende i 
Gjern med mand og børn
2010-2014: Næstformand  
i Arbejdsmarkedsudvalget  
og medlem af Børne- og Unge-
udvalget
2014-: Medlem af Børne- og 
Ungeudvalget og medlem af 
Sundhed- og Forebyggelsesud-
valget

For mig er en af de væsentligste 
sider af byrådsarbejdet det sam-
arbejde, vi som byrådsmedlem-
mer har med lokalråd, forenin-
ger, lokalområder og borgerne 
generelt. Vi skal fungere som 
bindeled til og talsmænd over 
for såvel forvaltningen som den 
anden vej.

JEG VIL ARBEJDE VIDERE FOR, 
at vi fortsætter og udbreder den 
gode udvikling i hele vores kom-
mune – en udvikling, der for alvor 
har taget fart de sidste snart 4 år 
med Steen Vindum som borgme-
ster og Venstre ved roret. 
Der skal fortsat udstykkes bygge-
grunde i alle dele af kommunen 
til såvel privat beboelse som er-
hverv, hvor der er behov for det.
Vores skoler, plejehjem, dagin-
stitutioner skal bevares og styr-
kes i alle lokalområder.
Vores forvaltning skal være ser-
viceminded over for alle borgere 
og skal hjælpe, vejlede og un-
derstøtte på en positiv og or-
dentlig måde og være med til at 
få tingene til at ske.
Vi skal alle føle os som en del af 
kommunen, uanset, hvor vi har 
bosat os. Det skal føles som vo-
res kommune – og vi skal frem 
til, at det, der gavner Hjøllund, 
Gjern, Thorning eller Alderslyst, 
gavner os alle sammen, fordi 
det er med til at gøre hele vores 
kommune til et attraktivt sted at 
bo, arbejde og sikre udviklingen 
i hele vores kommune. 
Vi ønsker ikke alle at bo på sam-
me måde og i de samme områ-
der, og der skal være plads til 
forskellighed.

SILKEBORG SKAL  
SUMME AF LIV…

Kultur-, fritids- og idrætstilbud 
til os, der bor her, og til dem, 
der flytter til.
Vi skal styrke vores enestående 
særkende, en fantastisk natur.

VI SKAL BRUGE NATUREN…
men passe på den og handle med 
omtanke.
Der skal være gode boliger til 
alle, men der skal bygges, så vi 
styrker Silkeborgs kendetegn, 
med bynær natur.
Vi skal prioritere boliger, der 
passer til de nye borgere, som vi 
ønsker at tiltrække: Unge aktive 
familier, der efter endt uddan-
nelse søger frisk luft og natur til 
familien. De erhvervsaktive, der 
værdsætter vores kultur-, fri-
tids- og idrætstilbud o.s.v.

JOBS OG FREMGANG
Siden jeg kom i byrådet, har vi 
fået rigtig mange nye jobs. Vi 
har nusset om de eksisterende 
virksomheder, vi topper listen 
med nye iværksætter-virksom-
heder, og vi gør os lækre for at 
tiltrække nye udefra. Vi skal 
turde prioritere de erhverv, der 
skaber jobs og fremgang.
Vi har fået mange ledige i gang, 
men selvom vi nærmer os fuld 
beskæftigelse, så er der stadig 
alt for mange unge, der hverken 
er i arbejde eller uddannelse. 
Også de mange nyankomne, 
flygtningene skal vi have i ar-
bejde.

Siden jeg kom i byrådet, har vi 
oplevet rigtig god fremgang. Det 
arbejde vil jeg gerne fortsætte.

WWW.PETERNYEGAARD.DK

GITTE  
WILLUMSEN

HELGA SANDORF 
JACOBSEN

PETER NYEGAARD 
JENSEN

UNG OG ERFAREN 

Alder: 22 år
Kæreste: Rebecca S. Nielsen
Uddannelse: Professionsbache-
lor i Sport Management
Politik: Byrådsmedlem og 
medlem af Kultur-, Fritids- og 
Idrætsudvalget samt Nærdemo-
kratiudvalget
Bestyrelser: Fodboldbestyrelsen 
i Fårvang siden 2013 og tidligere 
lokalrådsmedlem
Hjemmeside/Facebook:  
www.madsfrandsen.dk og ”Mads 
Frandsen – Silkeborg Byråd”

Jeg har fortsat stor lyst til at ar-
bejde for, at Silkeborg Kommune 
bliver til en endnu bedre kom-
mune. Som politiker står jeg for 
samarbejde, dialog og udvikling.

PAS PÅ DET VI HAR
I Silkeborg Kommune taler vi 
meget om vækst, og dette gør vi 
med god grund. Når det går godt, 
skal vi dog også huske på, at man 
skal passe på det, som man al-
lerede har – bl.a. vores nuvæ-
rende borgere, virksomheder og 
foreninger. For hvad er det værd 
at blive 10.000 flere indbyggere, 
hvis man ikke kan leve op til de 
berettigede forventninger?

MULIGHEDER FREM FOR  
BEGRÆNSNINGER
Jeg har arbejdet for – og vil fort-
sat gøre – at vi bliver en kommu-
ne, der ser positivt på udfordrin-
ger. Vi skal have ”ja-hatten” på! 
Vi skal sikre, at vores kommune 
er interessant for udefrakom-
mende. Derfor er det også vig-
tigt, at vi sikrer, at alle områder 
i kommunen er attraktive. Man 
skal have en god service, uanset 
hvor man bor i Silkeborg Kom-
mune.

ET SAMARBEJDENDE BYRÅD
Uanset hvordan flertallet i Byrå-
det ser ud efter valget, vil jeg 
(hvis jeg bliver genvalgt) arbejde 
for, at hele Byrådet skal samar-
bejde, da dette er for borgernes 
bedste. Et bredt samarbejdende 
Byråd vil tage de bedste beslut-
ninger og give flest tilfredse bor-
gere.

MADS  
FRANDSEN

4 65 7
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KANDIDATLISTESTEM – STEM PERSONLIGT

SILKEBORG BYRÅD – HAR 
BRUG FOR EN MURER

Alder: 33 år gammel
Gift: med Hanne, intensiv syge-
plejerske
Børn: 2 drenge på 2 og 5 år
Job: Murersvend
Politik: Næstformand i Venstre 
i Them-Bryrup, medlem af kom-
muneforeningsbestyrelsen og 
tidligere medlem af VU
Diverse: Løbetræner i Gjessø 
Løbeklub og tidligere grundejer-
foreningsformand.

LAND OG BY
Jeg vil arbejde for mere lige for-
deling mellem by og landområ-
derne, så der er fokus på lokal 
byudvikling og kollektiv trafik til 
at binde kommunen sammen. 
Der skal være plads til forskel-
lighed i lokalområderne sådan at 
det er attraktivt at bosætte sig i 
hele kommunen.

BØRN OG UNGE
Jeg arbejder for folkeskoler med 
højt læringsniveau, jeg vil have 
fokus på børns trivsel, gode fysi-
ske rammer i vores dagtilbud til 
børn i hele kommunen, arbejde 
for mere fleksible åbningstider 
og have flere unge på erhvervs-
uddannelserne til at udfylde ar-
bejdsmarkedets efterspørgsel. 

SUNDHED OG ÆLDRE
Jeg vil sikre fokus på forebyg-
gende og rehabiliterende indsat-
ser inden for ældreområdet, så 
der gives rammer til et værdigt 
liv til vores ældste borgere. Jeg 
støtter beslutningen om at be-
vare plejecentre i lokalområder-
ne, kommunalt eller som privat 
leverandør. Ligeledes vil jeg ar-
bejde for godt arbejdsmiljø for 
personalet i ældreplejen.

DE BEDSTE RAMMER

Som medlem af byrådet er det 
min opgave at skabe de bedste 
rammer i hverdagen for dig, 
din familie og din arbejdsplads. 
Derfor er det min opfattelse, at 
man som byrådspolitiker påtager 
sig den mest betydningsfulde  
politiske opgave.

MIT POLITISKE ARBEJDE
Politisk arbejde kræver både 
mod og handlekraft. Mod til at 
træffe beslutninger, også ”upo-
pulære” beslutninger, og hand-
lekraft i samarbejde med borge-
re og erhvervsliv, det jeg kalder 
demokratisk handlekraft.
Mit politiske arbejde som med-
lem af byrådet i de sidste otte 
år, aktuelt som medlem af Øko-
nomi & Erhvervsudvalget og for-
mand for Nærdemokratiudvalget 
har været baseret på følgende 
mærkesager:

•  At udfordre ”Christiansborg”, 
så vi får frihed til at udnytte 
vores særlige lokale ønsker og 
muligheder

 
•  At udfordre og indrage med-

borgere, også dem der stiller 
urimelige krav eller bevidst 
misbruger og udnytter fælles-
skabet

•  At udfordre vores forvaltning 
og embedsmænd, så vi får en 
effektiv og god service uden 
unødvendigt bureaukrati

•  At udfordre tendensen til bare 
at gøre som vi plejer.

Den 21. november er det din 
stemme, der afgør, om jeg kan 
fortsætte mit politiske arbejde 
som medlem af byrådet. Det er 
svært at være enig om alt, men 
jeg genopstiller i tillid til, at min 
indsats trods alt har gjort mig 
fortjent til af få din personlige 
stemme.

Poul Dahl
Byrådsmedlem

NÆRDEMOKRATIET  
ER BASALT

Det er de lokale borgere, der 
kender deres lokalområde bedst 
– borgerne skal inddrages aktivt.
Et velfungerende nærdemokrati 
kræver medindflydelse, og det 
er ikke noget man skal kæmpe 
for at få – det er noget man har. 
Det ønskede Silkeborg Kommune 
at skabe ved sammenlægningen 
i 2007, og man grundlagde der-
for ”Kodeks for godt Nærdemo-
krati”, der blandt andet stræber 
efter tidlig inddragelse, gensidig 
respektfuld dialog, og et kon-
struktivt samarbejde. Det skal vi 
holde fast i.
Jeg vil gerne sikre, at udvikling 
og forandring sker med inddra-
gelse – det handler jo om borger-
nes hverdag.

RUMMELIGHED PÅ  
ARBEJDSMARKEDET
Vi skal sikre, at alle har mulig-
hed for tilknytning til arbejds-
markedet, også hvis det blot er 
få ugentlige timer. Og vi skal for-
stå, når det ikke er muligt. Som 
alvorligt trafikskadet ved jeg, 
hvordan det er, både når man 
gerne vil arbejde, men især når 
man faktisk ikke kan. Jeg ved, 
hvor vigtigt det er, at man beva-
rer så aktivt et liv som overho-
vedet muligt, men det må aldrig 
være på bekostning af menne-
sket. 

UDDANNELSESMULIGHEDER 
FOR ALLE 
Vi skal sikre at der er mulighed 
for uddannelse til alle unge – 
også til dem, der har brug for 
ekstra struktur omkring sig. Jeg 
er selv mor til en ung mand med 
en autismediagnose, og kender 
alt til de udfordringer, man mø-
der – også som pårørende. 

MANGFOLDIGHED ER EN 
STYRKE FOR HELHEDEN
Dialog, inddragelse og at møde 
det enkelte menneske i øjenhøj-
de, er for mig helt basalt. Mang-
foldighed er en styrke og skaber 
helhed. 

ALLE I ”SAMME BÅD”

Jeg er 44 år, gift og mor til to 
børn på 16 og 19 år. Vi bor i Lev-
ring ved Kjellerup hvor vi har en 
gård med malkekvæg.
I min fritid cykler jeg meget. Jeg 
er meget engageret i vores lo-
kalområde her i Levring. Jeg har 
været en del af spejderne i 12 
år. Jeg sidder i menighedsrådet i 
Levring, og har været i bestyrel-
sen i Venstre Kjellerup nord øst 
i snart 4 år.

MINE INTERESSEOMRÅDER
Jeg mener helt klart at have no-
get at byde ind med i byrådet. 
Jeg er en arbejdsom person og 
ved fra det private erhvervsliv 
som selvstændig, at man ikke 
kommer sovende til resultater-
ne. 
Mit interesseområde er helt na-
turligt i forlængelse af mit er-
hverv som selvstændig – teknik- 
og miljøområdet. Varetagelse af 
vores erhvervsliv og iværksæt-
terne. 
Ligeledes er det inden for vej 
og trafik. De bløde trafikanters 
hverdag på landevejene. Vores 
”outdoor”-linje skal også give 
udslag i hverdagens sikkerhed 
for vores børn. Hvis vi ønsker at 
skabe liv i de små samfund, så 
må vi også sørge for, at det er 
muligt at bo og leve der. Det er 
vigtigt at vi trygt kan sende vo-
res børn afsted i trafikken til og 
fra skole og fritidsaktiviteter.
Ligeledes er vores nærdemokrati 
vigtigt for at tilskynde til folks 
engagement og ansvarsfølelse 
for, at vi har en velfungerende 
kommune over hele linjen.

Det er første gang jeg stiller op 
til byrådet. Jeg ser mig selv som 
en stærk kandidat for den nord-
lige del af kommunen. For mig 
har Kjellerup altid været om-
drejningspunktet i mit og min 
families liv. Samtidig er det vig-
tigt for mig, at vi alle i Silkeborg 
Kommune, føler vi er i ”samme 
båd”.

KASPER  
THOMASSENPOUL DAHL LINDA  

LYNGSØE
SUSANNE  
JACOBSEN

98 10 11
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JEG VIL I BYRÅDET  
ARBEJDE FOR

•  At VENSTRE bevarer borgme-
sterposten.

•  At Silkeborg Kommune ar-
bejder videre på at forbedre 
forholdene for både pro-
duktions- og vidensbaserede 
virksomheder.

•  At Silkeborg har et alsidigt er-
hvervsliv, som giver en robust 
kommunal økonomi.

•  At vi fastholder fokus på 
børnepasning, skole, unge- og 
ældreområdet.

•  At vi støtter op om landsby-
erne og landdistrikterne.  
Det skal nemlig fortsat være 
attraktivt at bo i de mindre 
bysamfund. Derfor er det vig-
tigt med velfungerende skoler, 
indkøbsmuligheder, kultur- og 
fritidsfaciliteter.

•  At Silkeborg Kommune vedbli-
ver med at udbygge strategien 
omkring natur, turisme og 
outdoor. For det er vigtigt, 
at strategierne udmøntes i 
respekt for, og i samspil med 
de borgere og virksomheder 
som berøres.

•  At vi støtter op omkring det 
frivillige foreningsliv og de 
mange ildsjæle, som påtager 
sig et ansvar for aktiviteter i 
deres lokalområder.

LIDT OM MIG
Uddannet sygeplejerske. Selv-
stændig siden 1987. 
Bosat mellem Voel og Sorring si-
den 1981.

2000 – nu: 
Bestyrelsesmedlem i Landbofor-
ening Midtjylland.

2007 – 2013: 
Bestyrelsesmedlem for LAG-Sil-
keborg, heraf 5 år som formand.

1996 – 2012: 
Medlem af Voel Menighedsråd.

DIN STEMME I CENTRUM

Silkeborg er god kommune, og 
det er vigtigt, at vi skaber gode 
betingelser for virksomheder 
og indbyggere, at vi tiltrækker 
familier og arbejdspladser og 
skabe vilkår, så hele kommunen 
trives. 

Men i vores iver for at skabe 
vækst i hele kommunen, må vi 
ikke glemme centrum – selve 
Silkeborg. Vores allesammens 
hovedby fortjener også sin egen 
borgerlige stemme. En der vil 
kæmpe for byens fortsatte ud-
vikling og gøre en indsats for alle 
dem, der rent faktisk bor i byen 
og savner moderne sportsfacili-
teter, holdbare trafikale løsning, 
rekreative områder og savner en 
visionær, modig udvikling i for 
eksempel vores havneområde.

De mange små og vigtige sam-
fund har allerede deres kandida-
ter, og det er dejligt. Men i vores 
travlhed med at gøre godt uden 
for byen, skal vi ikke glemme 
beboerne i den by, der er om-
drejningspunkt for det hele. Som 
bybo vil jeg sætte byboernes 
stemme i centrum, og jeg vil 
arbejde for en fornuftig og fair 
balance mellem land og by. 

MIN VISION
Gode forhold for erhvervslivet er 
en forudsætning for udvikling og 
vækst.
Min vision er, at Silkeborg skal 
være Danmarks bedste kom-
mune at drive erhverv i. Vi skal 
sørge for, at vores virksomheders 
hverdag i forhold til kommunen 
bliver gnidningsløs. Og vi skal 
altid tage udgangspunkt i ”sund 
fornuft”. Hvis reglerne strider 
mod sund fornuft, må vi lave 
dem om. For tåbelige regler gi-
ver tåbelige beslutninger. 

Skab plads i byrådet til ”Din 
stemme i centrum”. 

BYUDVIKLING I HELE 
KOMMUNEN

Jeg er selvstændig landmand 
med malkekvæg, og har været 
det i 35 år. Jeg er 61 år, og bor 
sammen med Birgit på vores 
gård i Them, hvor jeg også er 
både født og opvokset.
Jeg har været med i Venstres 
bagland i 20 år, og nu føler jeg at 
tiden er inde nu til at tage en po-
litisk tørn I byrådet. Jeg brænder 
for lokalpolitik, og jeg vil gerne 
være med til at præge udviklin-
gen i Silkeborg Kommune.
Jeg går meget ind for byudvik-
ling i hele kommunen. Men vi 
skal passe på, at vi ikke glem-
mer, at der også sker udvikling I 
de små lokalsamfund.

SKOLER OG PLEJEHJEM  
SKAL BEVARES
Vi skal bevare de skoler vi har 
nu. For hvis vi lukker skolerne i 
de små samfund, er det for mig 
at se begyndelsen på at affolke 
de områder.
Jeg går også ind for at bevare 
de plejehjem, vi har I kommu-
nen nu. Og jeg ser også gerne, 
at nogle af dem må være friple-
jehjem.

EN ERHVERVSVENLIG  
KOMMUNE
Vi skal tage godt imod dem, der 
ønsker at flytte deres virksomhe-
der til Silkeborg Kommune, og vi 
skal støtte op om de iværksæt-
tere, der ønsker at starte egen 
virksomhed.
Det kræver, at vi har kortere 
sagsbehandling.
Gennem de sidste fire år er der 
sket store fremskridt i den ret-
ning, og den udvikling skal vi be-
vare. Men selvom det er blevet 
langt nemmere at etablere sig 
gennem de sidste fire år, så skal 
vi gøre det endnu bedre.

Hvis jeg bliver valgt til byrådet, 
vil jeg arbejde for, at der bliver 
ved med at være en sund og god 
økonomi, samt at bidrage til 
et godt samarbejde i Venstres 
gruppe.

Jeg er politimand ved Østjyllands 
Politi i Aarhus, og er gift med Su-
sanne, som er sygeplejerske. Vi 
bor i Alderslyst i Silkeborg.

Jeg går ind for tryghed og ordent-
lighed. 
Vi skal bevare en kommune med 
en sund økonomi, så det bliver 
bedre, billigere og mere attrak-
tivt at være borger i Silkeborg.
Jeg vil kæmpe for at udbygge Re-
gionshospitalet i Silkeborg. 
Vore skoler/institutioner skal 
have ro på den økonomiske front, 
og frihed til selv at forvalte de 
afstukne midler. 
Vi skal være gode ved de ældre 
som har skabt det samfund vi i 
dag nyder godt af. Vi skal ned-
drosle dokumentationen og i ste-
det bruge tiden på omsorgsfuld 
pleje. Vi skal være kreative og 
aktivere de ældre fysisk og psy-
kisk, så vi kan neddrosle medi-
cinforbruget og give dem et mere 
værdifuldt indhold i hverdagen. 
Vi må ikke glemme Alderslyst. 
Madordningen på Rosengårds 
Centeret om søndagen skal be-
vares. Nordvestbadets indven-
dige svømmehal skal bevares for 
fremtiden.
Vi skal give vort erhvervsliv bedre 
og hurtigere service. 
Som politimand vil jeg gerne 
være med til at ændre på trafik-
forholdene i Silkeborg, så vi får 
en mere tryg og smidig afvikling 
af trafikken. Der er alt for mange 
”sorte pletter” i Silkeborg by. Jeg 
vil også via overvågning i bymid-
ten være med til at skabe tryg-
hed i nattelivet.
Mit store ønske er også, at vi kan 
friholde Silkeborg bymidte og Al-
derslyst for mere højhusbyggeri/
højhuse. Vi skal ikke fortætte 
mere end der pt. er planlagt, da 
vi ellers ødelægger infrastruk-
turen og Silkeborgs vartegn: Sø-
erne/skovene og de sidste få ån-
dehuller.

En stemme på mig er en stemme 
på en kandidat fra selve Silke-
borg by, som vil byen det bedste, 
men som også ser på helheden i 
kommunen. 

KIRSTEN  
KRUCKOW

FLEMMING  
HEIBERG

BENT  
JENSEN

POUL  
BERGGREN

12 13 14 15
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LIV OG VÆKST

Født: 29. august 1949
Uddannelse: Cand. Agro, regi-
streret revisor, statsautoriseret 
ejendomsmægler og landbrugs-
uddannet.
Arbejde: Tidligere landbrugs-
rådgiver, direktør og forstander. 
Nu selvstændig landmand med 
500 ha.
Bestyrelsesposter: Næst-
formand i Landboforeningen 
Midtjylland, Næstformand 
i LMO (rådgivningsselskab), 
bestyrelsesmedlem TVmidtvest. 
Formand for skolebestyrelsen i 
Trekløverskolen.
Privat: Sammen med min 
ægtefælle, Jonna, har jeg 3 
skolebørn. To voksne børn fra 1. 
ægteskab.

Som formand for skolebesty-
relsen i Trekløverskolen vil jeg 
arbejde for, at børnene og de-
res forældre må have trivsel og 
gode vilkår i kommunen. Jeg vil 
også arbejde for, at vores ældre 
medborgere efter et langt ar-
bejdsliv får et godt otium i vores 
kommune.

LIV OG VÆKST I KJELLERUP 
Jeg vil arbejde for, at der sta-
digvæk er mange butikker og 
selvstændige erhvervsdrivende 
i Kjellerup området med fortsat 
byudvikling. Kjellerup fortjener 
fortsat vækst med den gode be-
liggenhed mellem Viborg og Sil-
keborg og lidt længere ude mel-
lem Skive og Århus.

LIV PÅ LANDET
Mit hjerte banker for en fortsat 
skole i Sjørslev, aktiv idrætsfor-
ening og andre foreninger samt 
sognegård og egnscenter.
Jeg vi arbejde for, at alle fortsat 
kan være stolte af at bo i Silke-
borg Kommune. Mit politiske ar-
bejdsområde vil være den gamle 
Kjellerup Kommune med en sær-
lig kærlighed til landsbyer og 
landområder i den nordlige del 
af Silkeborg Kommune.

MERE ENS END  
FORSKELLIG

Silkeborg Kommune skal være 
MERE ENS END FORSKELLIG, for 
alle som vil bo, arbejde og leve i 
vores kommune.
Borgernes ønsker skal i fokus og 
der skal handles ud fra princip-
pet; ”giver det mening”. 

LIVSCYKLUS
Børn – vi skal have ændret nor-
meringen bl.a. i børnehaverne, så 
kvaliteten ikke forringes, fordi pæ-
dagogerne har lang anciennitet.
Unge – Der skal være særlig fo-
kus på fritidstilbud og rammerne 
herfor.
Ældre – Tidssvarende plejehjem 
i hele kommunen og bedre kon-
tinuitet i plejesektoren.

INFRASTRUKTUR
Bybus – til hele kommunen, så 
alle har mulighed for at benytte 
de forskellige tilbud som helt 
naturligt er centreret omkring 
Silkeborg centrum.
Trafiksikkerhed – vi skal have 
etableret fodgængerfelt, cykel-
stier og drejebaner m.v. på sær-
ligt udsatte steder.
Mobil -/og dataforbindelse – Vi 
lever i en digital verden, hvor 
der er fart på. Derfor skal en sta-
bil og sikker mobil-/og internet-
forbindelse være en selvfølge.

ØVRIGT
Motorvej – reducere støj omkring 
den nye motorvej. Etablering af 
hærvejmotorvej til gavn for glæ-
de for mange og gavn for flere.
Outdoor – vi skal udnytte vores 
omgivelser og den fokus der er på 
outdoor, sundhed og bevægelse.

PERSONLIGT
Født: 1973
Gift: med Ann-Britt, social- og 
sundhedsassistent
Børn: Emilie, sygeplejeskolen 
– Anders, Gymnasiet – Esther, 
overbygningen i folkeskolen
Civilt job: salg/rådgivning 
omkring vækst & effektivisering 
hos www.stofaerhverv.dk
Diverse: 12 år som aktiv ejen-
domsmægler i Silkeborg Kom-
mune.

EN ENDNU MERE  
FANTASTISK BY

Er uddannet geolog og arbejder 
som specialkonsulent i NIRAS, 
tidligere ansat i Rambøll. Har 
mere end 20 års erfaring med 
meget alsidige opgaver inden for 
klima, miljø, geoteknik, grund-
vand og geofysik, på bygge- og 
anlægsopgaver i stor geografi i 
Jylland og på Fyn.

Silkeborg er en fantastisk by om-
givet af skove og søer, og med 
Gudenåen gennem den centrale 
del af byen. Byens placering gi-
ver derved udfordringer både 
for trafiksituationen, men også 
for de bygge- og anlægsprojek-
ter både kommunen og private 
udviklere ønsker af gennemføre.
Bygge- og anlægsprojekter skal 
derfor passe ind i helheden for 
Silkeborg, og det vil jeg arbejde 
for sker, så vi får en endnu mere 
fantastisk by at bo og leve i. Jeg 
vil samtidig have fokus på udse-
ende af de byggerier der sættes 
i gang, og om de har miljø- og 
klimarigtige løsninger.
Vi skal samtidig forbedre forhol-
dene inden for kultur og fritid. Vi 
skal have en erstatning for ”Kul-
turspinderiet” og sørge for, at 
flere fritidsaktiviteter og idræts-
grene får endnu bedre facilite-
ter. Der er samtidig fokus på at 
afhjælpe støjproblematikkerne 
langs Silkeborgmotorvejen, især i 
området ved det kommende Mel-
lemland, Skærbæk, Øster Bor-
dingvej og Vestre Højmarksvej.

MÆRKESAGER
•  Troværdig højhuspolitik og 

sagsbehandling i forbindelse 
med byudvikling ”Så man ikke 
køber katten i sækken”.

•  Etablering af sikrere cykelgader 
omkring skolerne i Silkeborg. 
”Sikrere skoleveje for børnene”.

•  Ramperne til Torvecenteret 
skal fjernes på Chr. 8.Vej og 
ny indkørsel skal etableres 
på Fredensgade. Østerga-
dekrydset skal forbedres og 
Nordskovsvejen skal etableres 
så hurtigt som muligt. ”Frem-
kommeligheden i Silkeborg 
skal forbedres”.

MENNESKET FREM FOR 
SYSTEMET

DE FLESTE KAN BLIVE ENIGE 
OM, AT SILKEBORG SKAL: 
•  Være et attraktivt sted at 

leve, bo og arbejde
•  Være en erhvervsvenlig  

kommune, som trækker  
virksomheder til

•  Være en smuk by med en 
levende kultur og attraktive 
idrætsfaciliteter

•  Have et aktivt og service-
mindet handelsliv

•  Blomstre af frivillighed og 
foreningsliv

•  Være kendetegnet ved gode 
skoler og pasningsmuligheder

•  Være et sted, hvor fællesska-
bet står stærkt i al slags vejr 

•  Og være et sted, hvor man 
har lyst til at blive gammel

SPØRGSMÅLET ER BARE  
HVORDAN…
Heldigvis bevæger Silkeborg sig 
langt om længe i den rigtige ret-
ning - ud af dvalen i ”det grønne 
gadekær”. Virksomheder kom-
mer til, byen forandrer sig, ideer 
og tanker bliver til handling og 
flere mennesker kommer med i 
arbejdsfællesskabet. Den udvik-
ling vil jeg gerne støtte op om.

OM MIG
Mit navn er Poul Skovgaard. Jeg 
er 69 år og har levet og arbejdet 
i Silkeborg i mere end 40 år med 
min egen tømrervirksomhed. Jeg 
stiller op til Silkeborg Byråd for 
Venstre, fordi jeg brænder for at 
skubbe yderligere til de positive 
takter. Som tidligere selvstæn-
dig ved jeg, at forud for resul-
tater går hårdt arbejde, ildhu og 
viljen til forandring. 

JEG ER KLAR TIL AT SMØGE 
ÆRMERNE OP FOR…
•  Mennesket frem for systemet
•  Større personlig frihed til at 

tænke og handle selv
•  At flest mulige mennesker 

bidrager til fællesskabet med 
det, de kan 

ANDERS  
AHRENFELDT

IVAN  
GISSEL

BO MICHAEL  
FRANKØ

POUL  
SKOVGÅRD
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Pensioneret oberstløjtnant fra 
Flyvevåbnet. 
Har sidst gjort tjeneste i NATO 
som divisionschef. Før den tid 
som chef for Flyveskolen i Karup 
og Afdelingschef i Flyvertaktisk 
Kommando.
Har været udsendt til Bosnien, 
Kosovo og Afghanistan.
Uddannet som jagerpilot i USA.
Master ”strategic studies” fra Air 
University, Montgommery, Ala-
bama.
Har sideløbende med den mili-
tære karriere været selvstændig 
erhvervsdrivende i landbruget 
med bl.a. jordbrug, kanin-, svi-
ne- og hesteavl.

VELFÆRDSKLØFT
Velfærdskløften opstår, når en 
kommune i stigende grad konfron-
teres med accelererende udgifter, 
der ikke kan dækkes af voksende 
indtægter. Hvis kommunens ind-
tjeningskraft ikke kan stimuleres 
til at dække omkostningerne, må 
kommunalbestyrelsen naturligvis 
indskrænke den offentlige service, 
som man tilbyder sine borgere.
Det er således enhver kommu-
nalbestyrelses fornemste opgave 
at gennemføre tiltag, der styrker 
erhvervslivet, og som øger borger-
nes indtjeningsmuligheder. Kun 
derved kan kommunens borgere 
bidrage til øget forbrug, opspa-
ring og investeringskraft, der øger 
den almene velstand og genererer 
et frugtbart beskatningsgrundlag. 
Man kan desværre ikke spare sig 
til velstand. Velstand skal optje-
nes gennem konkurrencekraft, 
innovation og hårdt arbejde. Det 
har Silkeborg kommune hidtil ikke 
i tilstrækkelig grad kunnet levere, 
og det skal gøres bedre.

TRAFIKFORHOLD
I Silkeborg er der især to meget 
hastende vejprojekter der hur-
tigst muligt skal gennemføres. 
Det første er at få adskilt vej og 
jernbane trafik på Christian 8.s 
vej. Det næste, med henblik på 
at aflaste bymidten for gennem-
gående trafik, at forlænge Sønd-
re Ringvej fra rundkørslen i den 
sydlige ende af Frederiksbergga-
de ud mod Århusvej via Vejlsøvej 
og en ny bro over Gudenåen.

Jeg stiller op til valget til Silke-
borg Byråd den 21. november. 
Jeg beder om, at du giver mig 
din personlige stemme.

PERSONLIGE DATA
Jeg hedder Palle Helboe Quist-
gaard er gift, har 2 voksne børn 
og tre dejlige børnebørn. Jeg 
bor på Borresøvej 4 i Sejs.

MIN POLITISKE ERFARING
•  Første suppleant til Region 

Midtjylland siden 2013.
•  Medlem af Venstre i mange år 

– aktiv i Venstres organisation 
som kredsformand, formand 
for Venstre i Århus Amt, med-
lem af Venstres Hovedbesty-
relse og forretningsudvalg og 
diverse bestyrelser og udvalg. 

 
MIN ERHVERVSERFARING
•  Selvstændig økonomirådgiver 

med egen virksomhed – ADMI-
PARTNER SILKEBORG ApS.

•  Rådgiver i Early Warning 
(Virksomhedsrådgivning for 
kriseramte virksomheder).

•  Baggrund i landbrug og ud-
dannet cand. Agro. Mangeårig 
ansættelse i større IT-virksom-
hed (LEC/Mærsk Data) som 
leder og direktør.

•  3 år i hæren – sergent – herun-
der udsendelse til Cypern med 
FN.

MIN POLITIK
Sejs-Svejbæk er et fantastisk 
område, som jeg elsker højt.
I Byrådet, vil jeg arbejde som en 
lokal politiker og varetage om-
rådets interesser i samarbejde 
med beboerne.
Mange ønsker – forståeligt nok – 
at flytte til området. Jeg mener, 
at der er plads til noget mere 
tilflytning. Men det skal ske i et 
moderat tempo – og vi skal passe 
på vores dejlige natur.
Øget tilflytning stiller krav om 
udbygning af skole, børneinsti-
tutioner og fritidsfaciliteter.
Der er også behov for fokus på 
vore veje. Der er ofte kaos i 
krydset ved skolen og det samme 
ved butikscentret. Det ville også 
være dejligt at få cykelstien til 
Silkeborg adskilt fra vejen.

UDVIKLING AF  
SILKEBORG – OGSÅ  
LOKALOMRÅDER

Jeg bor i Nisset og driver Nisset-
gård, nu med planteavl, tidlige-
re med både køer og svin.

Er gift med Kirsten, tidligere læ-
rer på Skægkærskolen. Vi har 4 
børn, som pt. har beriget os med 
8 børnebørn.

ERHVERVSERFARING
Jeg er uddannet landmand og 
efterfølgende agronom fra 1972 
og har frem til 2013 primært 
arbejdet som økonomirådgiver 
indenfor landboorganisationerne 
i Morsø, Kjellerup, LMO Viborg 
og Herning sideløbende med mit 
landbrug. 

POLITISK ERFARING
Jeg har været medlem af Venstre 
siden midt 70-erne og har haft 
en del organisatorisk arbejde i 
landbrugets tjeneste, bl.a. in-
denfor foderstof og mejeribrug. 
På nuværende tidspunkt drejer 
det sig om det lokale forenings-
liv i Lemming-Nisset.

JEG VIL ARBEJDE FOR
Ud over Silkeborgs fortræffelig-
hed som bosætningskommune 
vil jeg arbejde for, at Silkeborg 
kommer længere op på listen 
over erhvervsvenlige kommuner.

Udvikling af kommunen uanset 
om det er bosætning eller er-
hverv bør ske mere ligevægtigt, 
så også lokalområderne tilgode-
ses. Her tænker jeg især områ-
det Lemming-Nisset, som har en 
unik placering m.h.t. såvel ad-
gang til midtbyen via Kejlstrup-
vej, som adgang til motorvejen 
både mod øst og vest ved Kraft-
varmeværket.

ET BEDRE STED AT BO 
OG ARBEJDE

Jeg er født og opvokset i Virk-
lund og bor i dag i Salten. Jeg 
er selvstændig ejendomsmægler 
og arbejder med salg af private 
boliger, rådgivning af købere, 
udlejning af erhvervslokaler og 
salg af erhvervsejendomme.
Herudover laver jeg arbejde for 
retten som syns- og skønsmand, 
som beskikket i småsagsproces-
sen og er lægdommer ved byret-
ten.

SILKEBORG KOMMUNE ER  
BORGERNE
•  Vi er mange borgere, og vi 

bliver hele tiden flere. 
•  Vi skal tiltrække og fastholde 

arbejdspladser, så kommunen 
bliver endnu mere attraktiv at 
bo i.

•  Vi skal sikre en hurtig og ef-
fektiv planlægning og bygge-
sagsekspedition.

•  Vi skal fremme lokale og pri-
vate initiativer. 

•  Vi skal gøre beslutninger så 
borgernære som muligt.

•  Vi skal sørge for, at naturen 
bliver benyttet og bevaret.

MIT BIDRAG
Gennem mit arbejde, har jeg op-
arbejdet kompetance, i at forstå 
komplekse sager og håndtere 
vanskelige forhandlingssitua-
tioner. Det håber jeg at få lov 
at bruge som bidrag til at gøre 
Silkeborg Kommune til et endnu 
bedre sted at bo og arbejde.

FRITS  
RASMUSSEN

PALLE  
QUISTGAARD

JØRGEN  
BRENDSTRUP

THOMAS  
E. JØRGENSEN

20 21 22 23
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ARTIKEL: UNIKA

UNIKA i Ans er en af de sunde  
virksomheder i Silkeborg Kommune
En tidlig efterårsmorgen besøgte jeg Unika Danmark, hvor 
jeg fik en rundvisning og en snak med den ene af ejerne, 
direktør Bo Johansen. 

For Venstre er det vigtigt, at vi har et aktivt erhvervsliv i 
kommunen. En kommune med et sundt erhvervsliv er også 
en sund kommune. Derfor er det vigtigt, når vi laver vores 
valgavis, at vi i den kan fortælle en god historie om det. 
Besøget hos Unika Danmark bekræftede det, og besøget 
var en positiv oplevelse, som I kan læse om herunder.

Her er, hvad direktør Bo Johansen kunne fortælle den efterårsmorgen, jeg 
var på besøg:

I forbindelse med vores nye byggeprojekt har jeg kun haft positive oplevelser. 
De byggetilladelser, der har spærret lidt, er nok helt fair. Det har været om-
kring brandmyndighederne, og de skal selvfølgelig være på plads.
Sådan som folk snakkede om Silkeborg Kommune omkring byggetilladelser for 
10 år siden, da er det helt anderledes i dag. Vi føler os godt privilegeret med 
hensyn til at få tilladelserne på plads – og så føler vi os rigtig godt tilfreds med 
at være her i Ans By.

Vores firma startede på en gård af mine forældre, ude ved Tange, hvor de bor 
i dag. Der flyttede vi fra i 2002, fordi vi kunne mærke, at vi skulle nok lige lidt 
op i gear for at følge med udviklingen. I 2002 flyttede vi ned, hvor møbelfabrik-
ken Nitex lå, og så i 2012 købte vi de 4000 kvm lidt længere oppe ad vejen. Det 
betød, at vi har fået nogle bedre faciliteter og også nogle bedre mødelokaler, 
og mere plads til vores produktion.

Vi var gode til at få tingene til at køre, 
som betød, at vi både i 2011 og 2012 
kunne få Gazelleprisen. For et halvt 
år side var vi også heldige, at vi fik 
Silkeborgs Erhvervspris. Den kom lidt 
ind ad bagdøren. Vi havde ikke rigtig 
hørt om den, måske fordi vi ligger lidt 
herude, hvor vi gør, og udelukkende 
er underleverandørvirksomhed. Så 
blev jeg ringet op og spurgt, om jeg 
ville have Silkeborgs Erhvervspris. 

Så tænkte jeg, det nok er sådan en konkurrence man er med i sammen med 50 
andre. Men nej, vi har udnævnt jer og besluttet i Silkeborg Erhvervsråd, at det 
er jer, der skal have den, hvis I ellers vil modtage den, fik jeg at vide. Så det 
sagde jeg mange tak til. Jeg var meget stolt af, vi fik den.

For to år siden, overtog vi Vandborg Plastfabrik i Galten. En fabrik, der havde 
omkring 25 sprøjtestøbere ansat. Nøjagtig samme koncept som vi har, og vi var 
så heldige, at sønnen i firmaet havde lyst til, sammen med en 5-6 andre, at tage 
med hertil. Vi brugte så omkring et halvt år på at flytte firmaet her til Ans og 
få det ind i vores rytme. Samtidig med det, gik vi i gang med at få hele vores 
styringssystem opdateret og på plads. Ja, det var en hektisk periode. Men nu er 
vi heldigvis godt på plads, bl.a ved hjælp af nogle dygtige medarbejdere.

Derefter har vi fået nogle rigtig 
store kunder ind, som har be-
tydet, at vi har fået brug for et 
højlager. Vi har aldrig haft nogen 
læsserampe før i tiden, så derfor 
er det vigtigt i forbindelse med 
vores nye højlager, at vi også får 
etableret læsserampe. Der kom-
mer ofte 6-8 eksportbiler hver 
dag, der skal læsse varer, og de 
kommer ofte på samme tid, så 

derfor er det vigtigt vi kan håndtere en hurtig af- og pålæsning, så bilerne ikke 
skal vente på hinanden. Så den fik vi indviet i sidste måned. Højlageret er byg-
get, så det på sigt kan blive automatiseret, hvis der bliver behov for det. Vi har 
5 mand til at pakke og sortere tingene i højlageret.

Bo Johansen, direktør.

Silkeborg Erhvervspris.

Nyt højlager indviet i september.

Detalje af robotarbejde.

Tekst: Niels Lauritsen. Foto: Niels Lauritsen – enkelte fra Unikas hjemmeside
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ARTIKEL: UNIKA

Jeg kom med i firmaet i 1978 og min bror kom med i 1984. Vi er begge uddan-
net værktøjsmagere på Grundfos. Jeg har selv lært mig at sprøjtestøbe, hvilket 
jeg har stået og gjort indtil for 3 år siden. Nu er jeg så begyndt at arbejde som 
direktør, som det hedder. Det var svært at vænne sig til, men jeg har det fint 
med det nu. 

Da man er mere sammen med sine kollegaer end med sin kone, er det vigtigt, at 
man har det godt på sin arbejdsplads. Og det synes jeg vi har her. Vi har stille 
og roligt, min bror og jeg, overtaget firmaet. Først som et anpartsselskab og nu 
et aktieselskab. Vi har også haft nogle navneændringer. Først hed vi Jysk Unika-
værktøj, så kom vi til at hedde Unika Værktøj og nu hedder vi Unika Danmark.

85% af vores produktion ligger på plastdele, og de sidste 15% ligger på værk-
støjsfremstilling. Derfor navneændringen, så vores navn ikke har relationer til 
værktøj. Der er 110 mand ansat i firmaet, og vi arbejder 24/7. Nogle af vores 
store kunder er Grundfos, Vestas og Arla, men vi har også en masse små og 
halvstore kunder, som er med til at give en god synergi i firmaet bl.a. Proces 
Data i Silkeborg og Global Stole i den kategori. I alt har vi omkring 200 kunder. 
De store kunder ligger på 70% af omsætningen, men de sidste 30% af kunderne 
er utrolig vigtig at have med i omsætningen, for at få synergien i produktionen 
med.

Vi er i dag en betydelig arbejdsplads i nærområdet. Vores medarbejderfilosofi 
er ”ansvarsuddelegering”. Det betyder, at vores medarbejdere bliver udfor-
dret, har en spændende hverdag og føler ansvar for opgaveløsningen.

Samtalen er slut og Bo Johansen og jeg siger farvel til hinanden. Jeg takker, 
fordi jeg måtte bruge et par timer af hans travle morgen, hvorefter han hastigt 
går videre de 200 meter fra værktøjsafdelingen til produktionshallen for at 
fortsætte dagen arbejde, i en af de store virksomheder i Ans.

Bo Johansen forklarer en detalje ved plaststøbning.

Værktøj til støbning.

UNIKA DANMARK A/S

Unika Danmark A/S er en af Danmarks førende leverandør af sprøjte-
støbte plastemner til tekniske formål. Med firmaets opstart i 1971 og 
erfaring bygget op henover to generationer, har Unika en højt speciali-
seret viden, som deres kunder sætter stor pris på.

Plastsprøjtestøbning (komposit) er en af Unikas kernekompetencer, og 
med egen værktøjsafdeling kan de tilbyde deres kunder højt kvalifice-
ret og tidsbesparende produktudvikling. Unika Danmark er kendt for 
åben, ærlig og pålidelig forretningsfilosofi, der gør, at deres kunder får 
gennemtænkte løsninger, der derved gør deres hverdag nemmere.  
Unika leverer tekniske plastemner til en lang række betydende danske 
virksomheder, og deres plastemner bliver brugt i hele verden.
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REGIONRÅDSKANDIDATER

Venstre er klar til at gå til valg til regionsrådet  
den 21. november 2017.

Vi er klar med 40 kandidater fra hele Region Midtjylland. Kandidaterne er 
aldersmæssigt fra i 20-erne til starten af 70-erne og repræsenterer mange 
forskellige erhvervs- og uddannelsesmæssige baggrunde.

Gennem de seneste måneder har vi arbejdet med vores valgprogram, pla-
kater, annoncer, sociale medier m.v. Vi er klar til de kommende måneders 
valgkamp. 

Du vil kunne læse vores valgprogram og se kandidaterne på: 
http://midtjylland.venstre.dk/. Du kan derudover følge valgkampen på min 
hjemmeside: http://www.carstenkissmeyer.dk/ og på min facebookside:  
https://www.facebook.com/Ckissmeyer/. Hvis du vil hjælpe os så ”synes 
godt om” siden og opslagene. Hvis du også vil dele opslagene vil det bare 
være rigtig fint.

I Venstre er vi optaget af borgernes tryghed ved vores samlede sundheds-
system, der bl.a. omfatter regionens hospitaler, kommunernes pleje- og 
sundhedstilbud og de praktiserende læger. 

Vi er udfordret af et stigende antal ældre og patienter, som vi kan be-
handle for flere og flere forskellige sygdomme – dette sker samtidig med, 
at antallet personer i den arbejdsdygtige alder falder. Derfor skal vi lykkes 
med, at flere sygdomme kan behandles tættere på patientens hjem, så 
sygehusene kan bruges til de ”rigtig” syge.

Kort og godt så er Venstres tilgang, at borgerne skal opleve et sundhedssy-
stem, der både sikrer hurtig hjælp ved akut sygdom samt hurtig udregning 
og behandling – det giver tryghed. 

Med venlig hilsen
Carsten Kissmeyer 
Kandidat til regionsformand

Jeg stiller op til valget til Region Midtjylland den 21. 
november. Jeg beder om, at du giver mig din person-
lige stemme. Det er vigtigt, at Silkeborg Kommune 
igen bliver repræsenteret i Regionsrådet af Venstre.

PERSONLIGE DATA
Jeg hedder Palle Helboe Quistgaard er gift, har 2 voksne børn og tre dej-
lige børnebørn. Jeg bor i Sejs ved Silkeborg.

MIN POLITISKE ERFARING
•  Første suppleant til Region Midtjylland siden 2013
•  Medlem af Venstre i mange år – aktiv i Venstres organisation som kreds-

formand, formand for Venstre i Århus Amt, medlem af Venstres Hoved-
bestyrelse og forretningsudvalg og diverse bestyrelser og udvalg. 

MIN ERHVERVSERFARING
•  Selvstændig økonomirådgiver med egen virksomhed – ADMIPARTNER 

SILKEBORG ApS.
•  Rådgiver i Early Warning (Virksomhedsrådgivning for kriseramte virk-

somheder).
•  Baggrund i landbrug og uddannet cand. Agro. Mangeårig ansættelse i 

større IT-virksomhed (LEC/Mærsk Data) som leder og direktør.
•  3 år i hæren – sergent – herunder udsendelse til Cypern med FN.

MIN POLITIK
Danmark har verdens højeste skattetryk. Så skal vi også have verdens bed-
ste sundhedssystem.
Jeg vil arbejde for at fastholde og forbedre vores høje niveau på hospita-
lerne. Ambulancer, lægebiler og helikoptere skal sikre tryghed og hurtig 
behandling for alle.
Jeg vil arbejde for, at Regionshospital Silkeborg får lov til at udvikle sig og 
få tilbageført nogle af de fjernede funktioner. F.eks. skal det være muligt 
at konsultere en børnelæge 2-3 dage om ugen. Hospitalet skal fastholde sin 
særlige status som udredningshospital og hospital for planlagt kirurgi.

Der er behov for forbedringer på psykiatriområdet – det vil jeg arbejde for.

Regionen har ansvaret for de regionale busruter. Der er udfordringer i de 
tyndt befolkede områder fordi passagertallene falder. Der skal fortsat 
være mulighed for kollektiv transport til alle – evt. via nye kørselstjene-
ster som Flekstur eller GoMore.
 

Med venlig hilsen
Palle Quistgaard 
Kandidat til regionsvalget

CARSTEN 
KISSMEYER

PALLE 
QUISTGAARD

VENSTRES REGIONRÅDSKANDIDATER FRA

NR. 1  
PÅ VENSTRES LISTE

NR. 8  
PÅ VENSTRES LISTE
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REGIONRÅDSKANDIDATER

Mere frihed til skolerne
Skolebestyrelser, skoleledelse og lærerstab skal 
have mere frihed til at skabe den skoleprofil, der 
passer til deres område. Mere frihed i forhold  
til deres eget budget. Mere frihed i forhold til at 
indgå samarbejder med andre skoler. I Venstre 
tror vi på, at frihed og ansvar motiverer de  
mennesker, der skal sørge for trivsel og 
indlæring til vores børn.

Stem en murer i Region Midt

PERSONLIGE DATA
Alder: 33 år gammel
Gift: med Hanne, intensiv sygeplejerske
Børn: 2 drenge på 2 og 5 år
Job: Murersvend
Politik: Næstformand i Venstre i Them-Bryrup, medlem af kommunefor-
eningsbestyrelsen, tidligere medlem af Vu
Diverse: Løbetræner i Gjessø Løbeklub, tidligere grundejerforeningsfor-
mand.
 

Fokuspunkter til regionen

REGIONSHOSPITAL SILKEBORG
Vi skal udbrede de gode resultater fra Regionshospital Silkeborg, som har 
været kåret til landets bedste mindre hospital flere gange i træk. Jeg vil 
arbejde for mere vidensdeling. Vi skal sætte barren lidt højere så i stedet 
for kun at bevare Regionshospital Silkeborg, så vil jeg arbejde for at få ud-
bygget og udviklet hospitalet. Derfor er det yderst vigtigt, at vi får lokale 
kræfter valgt til Regionsrådet. Så vi ikke står i samme situation som nu uden 
lokal repræsentation fra Venstre i Silkeborg.

PSYKIATRI
Jeg vil gøre op med fordommene omkring psykisk sygdom. Jeg synes, vi skal 
have lighed imellem psykisk og fysisk sygdom. Jeg vil have opprioriteret 
området, hvor der i dag er betydelige huller i samspillet mellem kommune 
og region, i Silkeborg er vi dog ret godt kørende med psykiatriens hus. Men 
på psykiatriområdet som helhed kan det på mange måder blive gjort bedre.

KOLLEKTIV TRAFIK
Nu blev de mulige besparelser på de regionale ruter skudt til hjørne. Hvis 
jeg kommer i Regionsrådet vil jeg arbejde imod besparelser på området, 
kæmpe for kollektiv trafik for alle (muligvis i en anden form end nu flextra-
fik mfl.), så det sikrer mere lige fordele for by og land og forhåbentlig holder 
det nogen af vores unge i yderområderne, når de stadigvæk har mulighed 
for komme til og fra uddannelsessteder f.eks. i Aarhus.

Med venlig hilsen
Kasper Thomassen 
Kandidat til regionsvalget

KASPER 
THOMASSEN

SILKEBORG OMRÅDET

NR. 34  
PÅ VENSTRES LISTE

Det gode hverdagsliv for 
vores ældre medborgere
Vores pensionister og ældre har skabt det
samfund, vi nyder godt af. Derfor skal vi hjælpe
dem med rammerne for et godt hverdagsliv.
Gode og forskelligartede institutioner med
spændende tilbud, velfungerende hjemmepleje
og madordninger samt støtte til at overkomme
skavanker og udfordringer.

Vi går forrest i kampen 
mod arbejdsløshed
Det går godt i vores erhvervsliv, og vi har en 
lav arbejdsløshed – men vi skal have endnu flere 
i arbejde. Et fast arbejde betyder både kvalitet for 
den enkelte og en kæmpe gevinst for samfundet. 
Vi har et godt forhold til vores erhvervsliv – den 
vil vi bruge til at få endnu flere i arbejde – med 
særlig opmærksomhed på de unge.

Kommunen skal sikre  
service og borgernærhed
Kommunen og det offentlige er til for dig.  
Ikke omvendt. De sidste 4 år har vi arbejdet 
målrettet på, at borgerne er i centrum i både 
sagsbehandlingen og dialogen med kommunen. 
Hvad enten man har udfordringer eller 
ambitioner, der skal indfries, skal kommunen 
være din ”partner”. Vi vil fortsat arbejde med at 
sikre service-kulturen.
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ARTIKEL: GAU GJERN

Naturby Gjern  
– udvikling af et lokalområde
I 2015 søgte Gjern Lokalråd i samarbejde med flere foreninger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters Land distriktspulje 
om økonomisk støtte til blandt andet etablering af et alment udviklingsselskab i Gjern. Ministeriet bevilligede 436.000 
kroner til projektet uden, at det var afhængig af en kommunal medfinansiering.

GAU – Gjern Almennyttige Udviklingsselskab blev stiftet i januar måned 2016 
som et ApS. med en bestyrelse på 5 personer. Formålet med udviklingsselska-
bet var blandt andet: At udvikle et lokalt baseret professionelt almennyttigt 
udviklingsselskab, et økonomisk, juridisk og organisatorisk værktøj, der kan 
varetage borgernes ønsker til udvikling.

Gennem de senere år har der været afholdt mange møder i Gjern, hvor formå-
let har været at kreere idéer til, hvordan udviklingen i Gjern kunne være i for-
hold til bosætning m.m. – resultaterne var fint beskrevet – men problemet var, 
at rapporterne og idéerne ikke blev realiseret! Derfor besluttede bestyrelsen i 
GAU at tage kontakt til Arkitema, der er et stort arkitektfirma med kontakt til 
blandt andet arkitektskolen i Aarhus.

Efter en del møder med en repræsentant fra Arkitema blev det besluttet at 
formulere en ansøgning til økonomi- og erhvervsudvalget. Vi var enige om at 
tage udgangspunkt i den enestående natur, der findes i Gjern og omegn samt 
bruge de lokale kræfter/ildsjæle, der også findes i byen. Derfor var vores ud-
gangspunkt blandt andet:

1.  Hvordan skaber vi en stærk fortælling og en klar, værdibaseret profil af 
Gjern, der bygger på stedsbundne kvaliteter som natur, kunst og et aktivt 
og handlekraftigt lokalsamfund?

2.  Hvor er de oplagte/unikke konkurrenceparametre for Gjern, der adresserer 
nuværende beboere og potentielle tilflytteres behov, og hvad er lokomoti-
vet, der skal trække udviklingen?

3.  Hvordan skaber vi et fælles mødested for både lokale og udefrakommende, 
hvor der kan deles erfaringer og læring om fælles interesser?

4.  Hvordan får vi styrket organiseringen omkring udviklingen af Gjern, så vi 
understøtter netværksdannelse og nye samarbejdsformer lokalt mellem 
kommune, borgere, virksomheder og lokalområderne? 

5.  Hvordan sikrer vi, at potentialerne bliver katalysatorer for en vedvarende 
udvikling i Gjern?

Idéen var at koble eksisterende håndværkere, skole og lokale borgere med arki-
tekter og  studerende, hvor mødet mellem ”indefra”  og ”udefra” kunne skabe 
en dynamisk proces og nye resultater.

Heldigvis fik vi mulighed for at fremlægge projektet for økonomi- og erhvervs-
udvalget, der efterfølgende på decembermødet i 2016 bevilligede 325.000 kro-
ner til vores arbejde.

Vi havde formuleret følgende konkrete projekter:

1.  Fysisk koncept for Naturby Gjern. 
  Der udvikles en konkret fysisk plan for, hvordan Gjern kan blive en by, der 

beriges af og integreres i den omkringliggende natur. 

2. Innovation gennem Matchmaking
 Vi igangsætter et matchmakingforløb over 3 workshops omkring:
 - Den grønne skole 
 - De grønne håndværk
 - Naturby på film som input til potentielle købere af huse.

3.	 	Endelig	fik	vi	mulighed	for	at	deltage	på	Folkemødet	på	Bornholm	med	
vores projekt.

Arbejdet har strakt sig over cirka et halvt år, og i skrivende stund er vi klar til 
at aflevere en udviklingsplan for Gjern til Silkeborg Byråd. Ansøgning og udvik-
lingsplan kan ses på hjemmesiden GAU-ApS.

Hvad er resultaterne så af udviklingsarbejdet? Bliver det endnu en rapport, 
der samler støv på hylden? Og hvad skal der til for, at udviklingen kan fort-
sætte og konkretiseres?
Jeg oplever, at samarbejdet med udefrakommende aktører, der har inspireret 
os, har været af afgørende betydning for hele processen og konkret kan nævnes:
•  Samarbejde med gørtleren og en kunststuderende, hvor der er fremstillet 

kunstgenstande
•  Naturen blev ”trukket” ind i Gjern midtby i 14 dage
•  Gjern skole har fået idéer til det videre arbejde med at lave udeskole
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•  Der foreligger spændende idéer til forskønnelse af midtby og færdiggørelse 
af cykelsti

•  Der er fremstillet en prototype af et mobilt naturhus, der vakte stor inte-
resse på Folkemødet på Bornholm, hvor Gjern og Silkeborg Kommune blev 
sat på landkortet.

•  Fremstillet film om byen og projektet
•  Fantastisk opbakning og sammenhold i byen om projektet

Bliver rapporten en ny ”støvsamler”?
Jeg håber det ikke, men… det kræver, at der fra det nye byråd i Silkeborg 
Kommune er vilje til i høj grad – ja i højere grad end nu – at gå ind i samar-
bejde med lokale kræfter og ildsjæle. Det vil være utroligt berigende for ud-
viklingen af kommunens lokalsamfund, hvis der blev lyttet mere til de idéer, 
der fødes lokalt og ikke kun arbejde med det, der kommer fra kommunens 
embedsmænd. 

NATURBY
GJERN

Silkeborg skal summe af liv
Silkeborg Kommune er Danmarks 10. største kommune. I Venstre vil 
vi sikre, at vi har et kulturliv, der matcher vores størrelse. Vores kul-
turelle flagskibe i kommunen skal fortsat støttes og udvikles, ligesom 
ambitiøse og talentfulde lokale kulturprojekter skal have vores opbak-
ning.

Når flygtninge kommer til vores land og kommune, skal de med det 
samme dygtiggøres, så de kan få et ordentligt liv og bidrage. Derfor 
skal de hurtigst muligt lære dansk og derefter i arbejde. I Venstre vil vi 
sørge for at vores arbejdsmarkedsudvalg fokuserer på 2 ting:
1.  En hurtig og effektiv opstart på danskundervisning, så de dygtigste 

hurtig gøres klar til arbejdsmarkedet.
2.  Et tæt og vedholdende samarbejde med vores erhvervsliv, så flygt-

ninge sluses ind på arbejdsmarkedet hurtigt.

Vi vil understøtte forskellighed i vore lokale skoler. Særkende og 
særpræg skal igen være et kendetegn ved skolevæsenet i Silkeborg. 
Det fåes ved mindre centralisering. Vi skal lade skolerne styre sig selv 
med den bestyrelse, der er valg til det.

Silkeborg skal være den kommune, som alle andre kommuner ønsker 
at lære noget af. Vi skal skabe stolthed ved at være fra Silkeborg. Vi 
skal være en vinderby og vi skal vækste.

Vi vil ikke acceptere at folk er på kontanthjælp. Det gør Venstre no-
get ved. Der er flyttet rigtig mange mennesker over fra kontanthjælp 
til selvforsørgelse.

Venstre vil på plejeområdet styrke det gode hverdagsliv på pleje-
centrene. Styrke det gode hverdagsliv for borgere - uanset handicap 
og sygdom. Venstre vil have focus på selvhjulpethed. Hjælpe med at 
opspore og forebygge ensomhed hos de ældre og handicappede.

Venstre vil bevare de små, lokale skoler, og det er rigtig godt, det 
skal der holdes fast i. Skolerne skal indeholde kvalitet, og der skal 
være styr på dem. Alle skoledistrikter skal styrkes.

Venstre har formået, som lovet op til sidste valg, at bevare samtlige 
vores velfungerende kommunale undervisningssteder i alle områder. 
Det er blandt andet sket, fordi Venstre har valgt at styrke og investere 
i lokalområderne ved at tilbyde udstykninger til boliger og erhverv, 
bygge haller og på andre måder understøtte lokalområderne i samar-
bejde med lokalråd og andre lokale ildsjæle.
Det skal være attraktivt at bosætte sig i alle områder af kommunen, 
alt efter borgernes ønsker.

Venstre vil decentralisere skolestyringen, sålænge skolerne har styr 
på deres økonomi.

Venstre mener, at når nyopererede patienter hurtigt bliver udskrevet 
til genoptræning i eget hjem for behandling, bør nogle af regionens 
penge følge med til behandlingen hjemme.

Venstre siger at det lokale sygehus med de specialiteter, der findes 
der og akutklinikken, er vigtig at bevare i vores lokalområde. Her må 
man presse regionen til den bevarelse.

Vi er outdoorkommune nr. 1 i Danmark og friluftlivet skal fylde rigtig 
meget.

Venstre vil sikre gode forhold for idrætten - både eliten og bredden. 
Kommunen skal spille sammen med foreningslivet.

Tre kunstgræsbaner i hele kommunen er ikke meget til vintertræ-
ning. Venstre vil have flere kunstgræsbaner.

Vi skal have et nyt, moderne svømmeaktivitetssted. Et sted, hvor 
man kan tage hen som familie og få nogle gode oplevelser.

Aftenskolerne har det hårdt. De har noget at byde ind med, men vil-
kårene for skolerne er uens på grund af gamle traditioner.

Friluftteatret i Indelukket skal have en permanent overdækning på 
scenen, så man kan bruge stedet i al slags vejr.

Venstre vil have mere plads på Silkebog Museum. Vi har Tollundmanden 
og det forpligter. Der mangler plads til de mange, gode udstillinger.

Kulturen trækker mange turister til byen, derfor er det vigtigt, at 
kulturen støttes med kommunale kroner.

Silkeborgs udvikling de næste 20 år er på plads. Kommuneplanen er 
på plads de næste 4 år, og den skal vi ud og forsvare.

Silkeborg kommunes likviditet er blandt de bedste i Danmark, takket 
være en god, borgerlig politik.

Husk at medindflydelse ikke er noget man har... 
men tá r.

Steen Andersen
Formand GAU ApS
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NE    ER
CHANGE 

A WINNING 
TEAM*

*Frit oversat: 
Vi skal stå fast for at komme videre til glæde og gavn 

for os alle. Og et stærkt lokalt venstrehold er den bedste 
garanti for vækst og velstand i hele Silkeborg Kommune. 

Stem

den 21. november

Skab vækst og velstand 
i hele  Silkeborg

Stem

den 21. november

1171100 Venstre Valgavis 2017.indd   16 31/10/2017   12.40


